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РЕШЕНИЕ                                                                                         КАРАР 
24.07. 2019 ел                                                                                       №144 
 
«Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районының «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге 
Уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү 
турында» шəһəр тибындагы Җəлил поселогы 
Советы карары проекты хакында» 

 
«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми 

принциплары турында» Федераль законга үзгəрешлəр кертү хакында» 
01.05.2019 елның  87-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясе 
Торак кодексына күпфатирлы йортта биналарны үзгəртеп коруны һəм (яки) 
үзгəртеп планлаштыруны җайга салучы нормаларны тəртипкə салу өлешендə 
үзгəрешлəр кертү турында» 27.12.2018 ел 558-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезендə, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының» Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставының 89-90 
статьясы буенча, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы КАРАР ИТТЕ: 

 
1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 

шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр 
һəм өстəмəлəр кертү турында» Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы 
Җəлил поселогы Советы Карары проектын хупларга һəм гавами тыңлауларга 
чыгарырга (1 нче кушымта). 

2. Расларга: 
– Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 

шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр 
һəм өстəмəлəр кертү турында» Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы 
Җəлил поселогы Советы карары проекты буенча гражданнарның 
тəкъдимнəрен исəпкə алу тəртибен (2 нче кушымта); 

– Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр 
һəм өстəмəлəр кертү турында» Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы 
Җəлил поселогы Советы карары проекты буенча ачык тыңлаулар үткəрү 
тəртибен (3 нче кушымта); 

3. «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр 
һəм өстəмəлəр кертү турында» Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы 
Җəлил поселогы Советы карары проекты буенча кергəн тəкъдимнəрне исəпкə  

 



 



 



муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль 
берəмлеге Уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертергə. 

2. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге башлыгына 2005 елның 
21 июлендəге 97-ФЗ номерлы «муниципаль берəмлеклəр уставларын дəүлəт 
теркəвенə алу турында» Федераль законда билгелəнгəн тəртиптə əлеге 
карарны дəүлəт теркəвенə алырга. 

3. Əлеге карарны «Татарстан Республикасы Хокукый мəгълүматның 
рəсми порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) һəм «Сарман муниципаль 
районы» муниципаль берəмлегенең рəсми сайтында «Интернет» мəгълүмат-
телекоммуникация челтəрендə урнаштырырга. 

4. Əлеге карарның үтəлешен контрольдə тотуны Сарман муниципаль 
районының шəһəр тибындагы Җəлил поселогы башлыгына йөклəргə. 

 

Татарстан Республикасы 
Сарман муниципаль районы 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы Рəисе 
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге башлыгы                                                     Р.Ə. Кəримов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ПРОЕКТ) 
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2019 елның «___» ________ «__» 

номерлы карарына 1 нче кушымта  
 

«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге башлыгы, 

 Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы  
Советы Рəисе 

 
_________________________Р.Ə. Кəримов 

 
 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советының 2015 елның 17 декабрендə 18 нче номерлы 
карары белəн кабул ителгəн Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге 
Уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында 

 
1) 47 маддəнең 1 өлешендə 6 пунктындагы 6 пунктчасында «торак 

урыннар» сүзлəрен «күпфатирлы йорттагы биналарның» сүзлəренə 
алмаштырырга. 

 
2) 24 маддəнең 2 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, 
в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно 
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.» 

 

 

 

 



 



Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 

Советының 2019 елның 24 июлендəге 144 
номерлы карарына 3 нче кушымта 

 
 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының  
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына 

үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында» Сарман муниципаль районы 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы карары проекты буенча гавами 

тыңлаулар үткəрү тəртибе 
 

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр һəм 
өстəмəлəр кертү турында» Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы карары 
проекты буенча гавами тыңлаулар, Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль 
берəмлеге Уставының 20 статьясы нигезендə үткəрелə. 

2. Халык тыңлауларында үз тəкъдимнəрен дəлиллəү өчен чыгыш ясау 
хокукы белəн халык алдында тыңлаулар үткəрү датасына кадəр 7 көннəн дə 
соңга калмыйча язма гариза биргəн җирлек халкы катнаша. 

3. Халык тыңлауларында халык алдында чыгыш ясау хокукыннан башка 
барлык кызыксынган авыл халкы да катнаша ала. 

4. Катнашучыларны теркəү халык тыңлаулары башланганчы 30 минут 
кала башлана. 

5. Халык алдында тыңлауларда авыл җирлеге башлыгы рəислек итə. 
6. Утырышта катнашучыларга фикер алышына торган мəсьəлəнең 

асылы, тыңлаулар үткəрү тəртибе турында хəбəр итүче кереш сүз белəн 
ачыла. 

7. Беркетмəне рəсмилəштерү, кергəн тəкъдимнəрне исəпкə алу өчен, 
рəислек итүче тəкъдиме буенча ачык тыңлаулар секретариаты сайлана. 

8. Төп доклад белəн Сарман муниципаль районының шəһəр тибындагы 
Җəлил поселогы Советы депутаты, Сарман муниципаль районы шəһəр 
тибындагы Җəлил бистəсе советы карары белəн вəкалəтле вəкил чыгыш 
ясый. 

9. Чыгыш ясау хокукы белəн гавами тыңлауларда катнашучылар, гариза 
бирү вакытына карап, чират тəртибендə үз тəкъдимнəрен дəлиллəү өчен 
чакырыла. 

10. Тыңлауларда катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык дəвам 
итəргə тиеш түгел. 

11. Гавами тыңлауларда катнашучылар чыгыш ясаганнан соң, рəислек 
итүче рөхсəте белəн чыгыш ясаучыларга сораулар бирергə хокуклы. 

12. Ачык тыңлауларда катнашучылар халык алдында тыңлаулар 
барышына тыкшынырга, аларны өзəргə һəм аларны үткəрүгə комачауларга 
хокуклы түгел. 



13. Ачык тыңлаулар үткəргəндə тəртипне саклау халык алдында 
тыңлауларда катнашу өчен мəҗбүри шарт булып тора. 

14. Катнашучылар тарафыннан ачык тыңлаулар үткəрү тəртибен бозган 
очракта, рəислек итүче аларны утырыш залыннан чыгаруны талəп итəргə 
хокуклы. 

15. Чыгышлар тəмамланганнан соң рəислек итүче гавами тыңлаулар 
барышында əйтелгəн тəкъдимнəрне, тəкъдимнəрне ачыклау өчен гавами 
тыңлаулар секретариаты җитəкчесенə сүз бирергə мөмкин. 

16. Тыңлауларда катнашучыларның барлык искəрмəлəре һəм 
тəкъдимнəре секретариатка язма рəвештə тапшырыла һəм гавами тыңлаулар 
беркетмəсенə теркəлə. Халык тыңлауларының беркетмəсенə рəислек итүче 
имза сала һəм Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы материалларында саклана. 

17. Ачык тыңлаулар нəтиҗəлəре буенча бəялəмə эшче төркем 
тарафыннан əзерлəнə. 

18. Гавами тыңлаулар нəтиҗəлəре буенча бəялəмə халыкка җиткерелергə 
тиеш. 

19. Халык тыңлауларын үткəрүне оештыру һəм матди-техник тəэмин итү 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советы тарафыннан гамəлгə ашырыла. 


